
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΝΑΙΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 

 Αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε Τράπεζα Αίµατος για τους απανταχού Συρναίους. Σκοπός µας είναι, 

αφενός να είµαστε αρωγοί σε κάθε δύσκολη στιγµή που αντιµετωπίζει οποιοσδήποτε συµπατριώτης µας και 

αφετέρου να εµφυσήσουµε την ιδέα του εθελοντισµού και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ιδιαίτερα 

στους χαλεπούς καιρούς που διανύουµε, θεωρούµε ότι, τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αγκαλιάζονται 

ασµένως από όλους µας. Για να ξεκινήσει η δηµιουργία της Τράπεζας Αίµατος, απαιτείται ένας ελάχιστος 

αριθµός αιµοδοτών. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούµε όποιος δύναται, να ανταποκριθεί στο κάλεσµά 

µας, είτε είναι κάτοικος Αθηνών, είτε της επαρχίας. Περιµένουµε τις συµµετοχές σας, για να ξεκινήσει η 

λειτουργία της Τράπεζας, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου. Τρόποι επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: α) 

6977-400538 (πρόεδρος ∆ηµήτρης Ι. Σιέµπος), β) σε οποιοδήποτε από τα µέλη του ∆.Σ., 

γ) ssyrnas@syrna.gr. Για την επαρκέστατη ενηµέρωσή σας, παραθέτουµε ένα προσχέδιο του κανονισµού 

της Τράπεζας Αίµατος: 

       

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  

 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΝΑΙΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 

ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 Σκοποί της Τράπεζας Αίµατος είναι: α) Η δηµιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίµατος για την 

αντιµετώπιση των αναγκών των µελών της, και όλων των συγχωριανών. β) Η παροχή βοήθειας και η 

συµπαράσταση για την εξεύρεση αίµατος στις έκτακτες ανάγκες των µελών και των συγχωριανών, όταν δεν 

υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα. γ) Η ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και 

εθελοντικής προσφοράς αίµατος στα µέλη του συλλόγου και σε όλους τους Συρναίους. 

Τα µέλη της Τράπεζας Αίµατος διακρίνονται σε τακτικά και µη τακτικά. Τακτικά µέλη µπορούν να γίνουν 

όλοι όσοι κατάγονται από την Σύρνα Αρκαδίας είτε είναι είτε δεν είναι µέλη του Συλλόγου Συρναίων "Ο 

Ευαγγελισµός". Μη τακτικά µέλη ονοµάζονται ΌΛΟΙ όσοι κατάγονται από την Σύρνα Αρκαδίας και δεν 

είναι εθελοντές αιµοδότες. 

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις: Κάθε τακτικό µέλος της Τράπεζας Αίµατος µπορεί να ζητήσει αίµα για 

δικές του ανάγκες ή για συγγενείς Α΄ βαθµού (παιδιά, γονείς, συζύγους,). Τα µη τακτικά µέλη της Τράπεζας 

εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχει απόθεµα αίµατος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κάθε µη 

τακτικό µέλος της Τράπεζας που εξυπηρετήθηκε αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει την ποσότητα 

αίµατος που πήρε µέσα σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών. Κάθε τακτικό µέλος είναι υποχρεωµένο 

να συµµετέχει στις αιµοδοσίες που οργανώνει ο Σύλλογος ή µεµονωµένα τουλάχιστον µία (1) φορά το 

χρόνο. 

Υποχρεώσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την κύρια ευθύνη για τη 

διαρκή εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των µελών, την τήρηση αρχείου αιµοδοτών και αιµοληπτών 

για τη συνεπή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους και τη συνεχή προσπάθεια για επαύξησή τους. Το 

δανεισµό αίµατος σε άλλους φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους (ατυχήµατα, κ.τ.λ.).  

 


